
PAPA VAROS ONKORMANYZATANAK
GAZDASAGI BIZOTTSAGA

JEG YZŐKÖNYV
Készült: Pápai Polgármesteri Hivatal tlírgyalőjábm, a Gazdasági Bizottság 2014, február 3-

rán 8@ órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Császrár Endre, a bizottság elnöke
Df. Péntek Árpád, Pingiczer Sándor a bizotts ágíagal
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Molnrár István vrárosfejlesáési osztélyvezeíő
Nagy Zsolt gazd asági osztályv ezető
György Zoltán köztisztviselő
Timáné Nagy Zita köáisztviselő

császar Endre elnók
Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon abizotíság 3 tagja megjelent.
Javasolja, hogy a Bizottság a Vegyes ügyek napirendi ponton beliil siirgősségi indítványként
tárgyalja meg ,,M önkormárryzat a költségvetési évet követó éveke várható bevételeiről és
fizetési kötelezettségeiról" szóló, valamint ,,közművesítési hozzájárulás díjanak megállapítá-
sával kapcsolatos ügyek" megnevezésű előterjesztéseket. Megkérdezi, hogy a meghívóban
jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miutan egyób javaslat nem érkezett, indítvá-
nyozza,hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet fenti kiegészítéssel tírgyalja meg.
Ezt követően a bizottság 3 igen szavazaílal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
határozatot hozla;.

5/2014. íII.3.) GB határozat
Pápa Vráros Önkormanyzatának GazÁasági Bizottsága az
iilés napirendjét az alábbiak szerint hatérozza meg:

Napirend:
1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ,../2014, (...)önko rmányzati rende-

let-tervezete Pápa Vráros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséról
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestiiletének .../2014. (...) önkormány zati rcn-

delet-tervezete a köztemetók használatáLrrak és a temetkezés rendjéről
3. Vegyes ügyek

a) Pítpai 325015 hrsz. ingatlan köaerület céljrára történő megvásrirlása(,,Erke1" közle)
b) Esterhrty-kastély rekonstrukciós munkáinak többletforrásával kapcsolatos döntés
c) Bakony Vol aíi Zrí. 2013. évi többletkiadásaival kapcsolatos döntés
d) Jókai u. 98. sz. alatti ingatlan megvásiirlása
e) Huszrárltp. teniletcsere-adásvétel
f) Korona u. I. fszí, 2 szárn a7aíti lakás értékesítésre kijelölése
g) Jókai u, 22. lakásértékesítés
h) Az önkormanyzat költségvetési évet követő évekre varható bevételeiról és fizetési

kötelezettségeiről
i) Közmúvesítési hozzájrárulás díjának megrillapításával kapcsolatos ügyek



3. napirend: Vegyes ügyek

h) Az ónkormányzat költségvetési évet követő évekre várható bevételeiről és fize-
téSi köteIezettségeiről

Császí,r Endre elnök
Köszönti Nagy Zsolt oszályvezetót és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

Nagy Zsolt o sztál},vezető
Ismerteti az előterjesáésben foglaltakat.

csrászrlr Endre elnök
Megállapítja, hogy az előterjesáéssel kapcsolatban k&dés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezett.

Eá követően a bizottság 3 igen szavazatíal, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

6 l 20l 4. (II.3.\ GB határ ozat
Pápa Város Önkormányzatrának Gazdasági Bizottsága az
önkormányzat a költségvetési évet követő évekre vá,rható
bevételeiről és fizetési kótelezettségeiról szóló előterjesz-
tést megtargyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

1. napirend: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestütetének .../2013. (...)
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányz^ta
2014. évi kö|tségvetéséről

császár Endre elnök
Felkéri Nagy Zso|t gazdasági osztályvezetőt, hogy ismefiesse az elóterjesztést.

Nagv Zsolt gazdasági osztállvezetó
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

Császár Endre elnök
MegriJlapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezeíí.

Eá követően a bizottság 3 igen szavazaílal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó
haíítrozatot hoÁa:.

7 l20I4. (lL3.\,9B határ ozat
Pápa Vráros Onkormányzatának Gazdasági Bizottsága
Papa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
... l20I3. (...) önkormányzati rendelet-tervezetét P ápa
Város Önkormrinyzata 2014. évi költségvetéséről meg-
tá!ígyalta, azt a Képviselőtestületnek elfogadásra javasol-
ia.



2. napirend: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...t20I3. (..,)
önkormányzati rendelet-tervezete a köztemetők használatának és a
temetkezés rendjéről

csrászrár Endre elnök
Felkéri Molnár Istvrán osááywezetót és Timáné Nagy Zita köáisztviselőt, hogy ismertesse az
előterj esztést.

Tmáné Nagv Zita köáisáviseló
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

császrfu Endre elnök
Megállapítja, hogy az elóterjesáéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezett.

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazaiíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
hatétrozalot hozta:

8 l 201 4. (II.3.) GB határ ozat
Pápa Vráros Önkormrányzatának Gazdasági Bizottsága
Pápa Vráros Önkormányzata Képviselőtestiiletének
... 12013. (... ) önkormányzati rendelet-terv ezetét a kőz-
temetők használatárrak és a temetkezés rendjéről megtár-
gy alta, azt a Képviselőtestületnek elfo gadásra j avasolj a.

4. napirend: Veryes üryek

a) Pópai 3250/5 hrsz. ingatlan kózterület céljára történő megvósárlása(,, Erkel "
közle)

császár Endre elnök
Köszönti Győrgy Zoltén köáisztviselőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztésben foglal-
takat.

G},örg}, Zoltán köáisáviselő
Ismerteti az előterjesztésben fo glaltakat.

császár Endre elnök
Megrállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezett.

Ezt kóvetően a bizottság 3
haíározaíoíhozía:

igen szayazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő

9l20l4. (II.3.| GB határozat
Pápa Varos Önkormányzatrának Gazdasági Bizoítsága a
pápai 3250/5 brsz. ingatlan köáerület céljára történő
megvásárlásráról szóló előterjesztést megtárgyaita, aá el-
fogadásra javasolja a Képviselőtestiiletnek.



b) EsterfuizY-kastély rekonstrukciós munkiinak többleforrásaval kapcsolatos
döntés

Császiár Endre elnök
Köszönti Molnár István vrárosfejlesztési osztáiyvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előíer-
j esztésben foglaltakat,

Molnár Istvánr osáálwezetó
Ismerteti az előterjesáésben foglaltakat.

császár Endre elnök
Megállapítja, hogy az előtedesztéssel kapcsolatban k&dés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezett.

Ezt kÖvetően a bizottság 3 igen szavazaítal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatothozta:

10 l 201 4. (II.3.| GB határozat
Pápa Város Öntormrányzatárrak Gazdasági Bizottsága az
Esterházy-kastély rekonstrukciós munkáinak többletfor-
rásával kapcsolatos döntésről szóló előtedesáést meg-
íétrgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestüet-
nek.

c) Bakony Volán Zrt. 2013, évi többletkiaüsaival kapcsolatos döntés

A napirend tárglalasánál jelen van Redling József a Bakony volán zrt. képviseletében.

császár Endre elnök
köszönti Redling Józsefet és felkéri, hogy ismertesse az előterjesáésben foglaltakat.

Redling József
Ismerteti az előterjesáésben foglaltakat.

császár Endre elnök
Megállapítj4 hogy az előtdesáéssel kapcsolatban k&dés, hozzászólás és észrevétel nem
érkezetl.

Ezt kÖvetően a bizottság 3 igen szavazalíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkü a következó
hatiirozalot hozta:

1l l 20 l 4. (II.1.| GB határ ozat
Pápa Vráros Onkormárryzatának Gazdasági Bizottsága a
Bakony Volrán Zít. 2013. évi többletkiadásaival kapcso-
latos döntésról szóló előterjesaést megtárgyalta, azt el-
fogadásra javasolja a Képviselőtestíiletnek.

A szavazást követően Redling József a Bakony volán zrt, kepviselője tavozik a bizottság ülé-
séről.



"í) Korona u. l. fszt. 2 szám alatti lakas értékesítésre kijelölése

császrár Endre elnök
Felkéri György zoltán köáisztviselőt, hogy ismertesse az előterjesáésben foglaltakat.

Gvörev zoltán köztisztviseló
Ismerteti az előterjesáésben fo glaltakat.

császár Endre elnök
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzélszólás és észrevétel nem
érkezetí.

Ezt követően a bizottság 3
haározaíothozta,.

igen szavazaítal, ellenszavazat és tartózkoűs nélkül a következő

12 l20 l 4. (II.1.\ GB határ ozat
Pápa Város Onkormányzatiinak Gazdasági Bizottsága a
Korona u. I . fsú. 2 szfun alatíi lakás értékesítésre kij elö-
léséről szóló előterjesztést megtárgyalta, aá elfogadásra
javasolja a Képviselőtestületnek.

Császár Endre_ elnök indítványozza az alábbi hatarozati javaslat elfogadását:
,,pápa város onkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Ma gyarország helyi önkormrányzata-
iról szóló 201I. évi CLXxxx. törvény 46, § (2) bekezdés c) pondában foglaltak alapjan a
napirenden szereplő 4. Vegyes ügyek d)-e), g) pontjai térgyalására zrárt ülést rendel el, mivel
mind az Önkormá,rryzat, mind pedig az előterjesáéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszé-
Iyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra keriilése.''

Ezt kÖvetően a bizottság 3 igen szavazallaí, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
haíáttozatot hozta:

1312014. (I1.3.) GB határozat
Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizoííséga a
Magyarország helyi önkormányzaíairól szóló 2011. évi
CLXXXX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában fog-
laltak alapján, a napirenden szereplő 3. Vegyes ügyek d)-
e), g) pontjai télrgyalására zétrí ülést rendel el, mivel mind
az önkotmínyzat mind pedig az előterjesztéssel érintett
másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokai-
nak előzetes nyilvánosságra keülése.

Több napirend nem lévén a btzotíság elnöke a nyílt ülést 84 órakor A bizottság zilrt
ülésen fol1tatja a munkáját.

Dr, Péntek Árpád
bizottsági tag



JELENLETI IV

Készütt: Pápa Város Önkormőnyzatdnak Gazdasdgi Bizottsága áItal
20t4. februdr 3-ttn szerdtin, 8w órakor tartott ülésen.

NEv Aláírás
Császár Endre bizottság elnöke /4-,4=?
Dr. Péntek Árpád bizottsági tag /(
Pingiczer Sándor b izottsági tag

Zsegraics Gyula bizottsági tag K-__-J-==_-

\ .o.-.Áe rs n;l.-

@portr,to gi.sr;; 04(orUr rloc,4tl +,<.

Lano2--uiw-d ula ? Ú, l*cln",^,



Pápa Város Önkormányzatának
Gazdasági Bizottsága

MEGIIÍvÓ
A Gazdasági.B'aottság 2014, február 3-án (hétíőn)

8 óralror tartandó ülésére

AZ ÜLES HELYE: VÁROSHÁZA I. EMELET] TÁRGYALÓTERMÉBEN
(PÁPA. FÓ UTCA 5.)

Pápa. 2014. janurfu 30.

Császár Errdle s.k.

GB elnők

Napirend:

1. Pápa Város Órrkorm ányzala.. Képviselőtestü}e tének .,.12014. (,..)örrkornányzat;

_ rende]et-tervezete Pápa Város Önkorrrrányzat a 2014. évi koltségvetéséiől
2. Pápa Váios Önkormányzata Képviselőtestületének .../2uí. (...) önkomriLnvzati

rendelet-tervezete a köztenretők lrasználatának és a temetkezés rendjeiői
3. Vegyes ügyek

a) Pápai 3250/5 hrsz. ingatlan közterület céljára történő megvásárlása(,,Erkel'' közle)u) EsterlrázY-kastély rekonstrukciós munkáinak többletforrásával kapcsolatos döntésc; Bakony YolánZrI.2013, évi többletkiadásaival kapcsolatos döntés
d) Jókai u. 98. sz. aiatti ingatlan nregvásárlása
e) Husziirltp. teúletcsere-adásvétel
0 Korona u. 1. fszt. 2 szám alatti lakás értékesitésre kijelölése
g; Jókai u, 22. lakásértékesítés

Kérem az ülésen szives megjeienését!

Pápa. JOJ4. jan

Kiadrrrány hite



PAPA VAROS POLGARMESTERE
8500 PÁPA, Fó u. 5.

Te1: 89/515-000
Fax:89/515-083

""d-.rff 
h#ngppster@papa,hu

A Pápa. iiolona utca 1, szám alani. 5 lakásból és ]
lársasházban 2 ]aliás az öt,Lkormánr,zat tulajdclna.
Az ópiilctben a 1ijlclszilrt 2, szánr a]atti (tr-rla.ldoni lránl,ad
szoba és mellékhelr,iségekből á]]ó. komfo;t nélliiilj
m egüíesedett,

nenr 1akáscé]rjr he1l,iségbiiJ állti

l .l 10U0, -] -l ltt: al:rJ"tcrii|.ru. ..l.
ipápai 3929i Al'2- hlsz, ) ia]iás

A laliás íbrgalonrlrépes. r ár,l-ratóan r.ör,id időn belü] énékesítheló ingatlirn.

PáPa Város Önkot nánlzata Képr,iseliltestiileténeli az önkomlál1 zati lai<áso]i és hcil,iscgci,
bérletérő] és eiidegenitéséről szó]ó 28,i]013, (X],11.) ör-rkorrrlánl,zati le]lcjelete
(a tol,ábbialiban: R,) 27, § (1) bekezdése alapján a lakásolt elidegenítéséről
aJ bl,ilttó 10 000 000 forint ér.tékhatárig a Gazdasági Bizottság.
b) bluttó 10 000 000 lolint értékhatár felett Képviselőtestület dönt,
A R, (2) bekezciése alapján az (1,) bekezdés a) pontjában meahatá].ozott értékhalárig a7 áral a
Pórrziigr,1 Bizottság állapítja nleg.

Kérem a Tiszteh Bizotlságot- hog), a lalrás értékesítésélrez a R.27. § (1) bekezdés a)
pontjában mcgl]atározott jogliörében eljárl,a járuljon hozzá a Pénziigili Bizonság álta]
nlegl]atá1,ozot1 eladási árorr,

Összeál]ílotta: Bakaltrr Attila köztisztvise]ő

Pápa. 201 4. januál 29.

Dr. Álddzó Tanrás
polgármester

HATÁROZATI JA\,ASLAT

Pápa \láros Önkorrr-rár-r,r,zatának Gazdasági Bizottsáca Pápa \'árL,s Önkurrnányzata
KéPviselőtestületélrek az ön]iomlátrvzati lzrkások és he]r,jségeli bérletéró] és e]iclegenírésértj]
szóló 28i]013. (Xt.14.) ilnliorrná'rl,zati rendelctc ]7. § (1) bekczdés a) pontjáI]aI.]
rneuhatározott jogkörében e]iár,r,a a Pápa. Kororra utca ]. í'öldszint 2. (pápai 3929 Ai2. iiLsz,l
szánl zrlatti laliást érrékesítésr"e kijeJöti.

Utasítja a.legyzőt. hogl'az értékesítéssel l,apcsolatbalr szr-ikséges rntézkedéseket te!]\e nle!,
]'eIIraralmzrzza a Polcárn]esler1 az rrdás-r,ételi szerziidés a]áír-ásár.zL,

Határidő: közzótéte]azorrlral
az adás-r éte]i szet,zocles melkötése fo]l urratos

Felelős: Dr,. Áldozó Tanrás pollármester
Kanozsainé dl. Pék N4ár.ia cimzetes íojcgizil
\ag1 Zsrllt gazdaságl osztálr,l ezetcj
csiiszál Endle bizottsági ehiik


